
 

 

 

 کتابخاهن دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 هفته ژپوهش وژیه  

 خدمات کتابخانه ای برای پژوهش:

 سامانه جامع کتابخانه ها ی  دانشگاه تهران

http://literature.ut.ac.ir/library 
 

 
 

 

http://literature.ut.ac.ir/library


 

 

بهره   توانید از انواع خدمات پژوهشی کتابخانه های دانشگاه تهران، می   / https://library.ut.ac.ir    با ورود به آدرس

 مند شوید.

 

 ( https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx)  سامانه جامع کتابخانه های دانشگاه تهران )آذرسا(

 

 
 

اگر با نام کاربری و گذرواژه دانشگاه تهران به این بخش وارد شوید، از امکانات ویژه بهره مند خواهید  

 خواهید کرد. شد. در غیر این صورت به عنوان کاربر عادی از خدمات استفاده 

 

 بر اساس نیاز می توانید از طریق جستجوی ساده یا پیشرفته، منابع مورد نیاز خود را جستجو کنید.  

https://library.ut.ac.ir/
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 جستجوی  امکان  پیشرفته،   در جستجوی ساده می توان فقط یک فیلد را جستجو کرد اما جستجوی

 دهد. را فراهم می کند و نتایج دقیق تری ارائه می  مختلف فیلد چند همزمان

 

در این مرحله اطالعات منبع مورد نیاز خود را وارد کنید و با توجه به فیلدهای جستجو، آن را محدود 

نمایید. همچنین می توانید نوع ماده، محل نگهداری، زبان، سال نشر، منابع دیجیتالی و ... را تعیین 

 نمایید. 

 

می شود. بر روی منبع مورد نظر خود کلیک  سپس کلید جستجو را بزنید. منابع یافته شده نمایش داده  

 کنید تا اطالعات آن را ببینید. 



 

 

 

، می توانید اطالعات کتاب را  "افزودن به کتابخانه شخصی"برای دسترسی آسان بعدی، با کلیک 

 ذخیره کنید. 

با کلیک بر گزینه های عنوان یا موجودی، از محل نگهداری و موجود بودن منبع مطمئن شوید و با در  

 دست داشتن شماره رده بندی دیویی و شماره مدرک به محل نگهداری منبع مورد نظر مراجعه نمایید.  

 



 

 

این    بارگذاری شده است. (،  مقاله... ، سند،  نامه  انیپا   ه، ی)کتاب، نشرفایل دیجیتالی برای بعضی از منابع  

یا دریافت  در اطالعات منابع نشان داده می شود. در صورت تمایل به مطالعه    "پیوست"به صورت  ورد  م

 کلیک کنید.  "پیوستها"، روی فایل

 

با توجه به شرایط منبع اطالعاتی، امکان مطالعه یا دانلود فایل وجود دارد. از طریق کلیدهای موجود،  

 توانید کتاب را تورق و مطالعه نمایید. می 

 


